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Правилник 

За правата и обврските на играчите кои настапуваат за 

селекциите на Македонската репрезентација  

 

 

Член 1. 

Пингпонгарската репрезентација на Македонија се формира од играчи кои остваруваат 

најдобри резултати во овој спорт, во домашна и меѓународна конкуренција. 

Репрезентацијата се формира по возраста, пол и категории и тоа: 

 Машки 

1. Пионери (до 15 години) 

2. Јуниори (до 18 години) 

3. Сениори П21 (до 21 година) 

4. Сениори 

 Женски 

1. Пионерки (до 15 години) 

2. Јуниорки (до 18 години) 

3. Сениорки П21 (до 21 година) 

4. Сениори 

Репрезентативен статус во одредена категорија се стекнува со најдобри резултати, 

примерно поведение, пласман на ранг листа и потполна спремност да ги застапува 

интересите на ППФМ. 

 

Член 2. 

Управниот Одбор на ППФМ секоја година до 1 април усвојува програми и листа на 

потенцијални репрезентативци, а еден месец подоцна, до 1 мај и листа на 

репрезентативци, кои треба да ја прифатат програмата за тренинг и натпревари, која е на 

предлог на Селекторот и е прифатена од страна на Управниот Одбор на ППФМ. 

Репрезентативците се обврзани да настапуваат на Државните натпреварувања и Топ 

натпреварите како и на сите турнири кои се бодуваат, а се во организација на ППФМ. 
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Непочитување на одредбите од овој член, автоматски повлекува забрана за настап за 

Националните селекции до крајот на натпреварувачката сезона. 

Во одредени случаи, со писмена дозвола на селекторот или од доктор, стандардните и 

потенцијалните репрезентативци може да бидат ослободени од учество на 

задолжителните натпревари. 

 

Член 3. 

Репрезентативците се должни да ги усогласат своите обврски кон своите клубови, како би 

можеле непречено да ја спроведат програмата на репрезентацијата и да ги почитуваат 

домашните натпревари без кои нема да можат да имаат статус на репрезентативци.                                       

Клубовите се должни да дозволат учество на своите играчи во сите активности на 

репрезентацијата на Македонија. 

 

Член 4. 

Статус на репрезентативец стекнува државјанин на Република Македонија: 

 со остварување на потребниот резултат и норма 

 спремност и пожртвуваност на најдобар начин да ја претстави својата држава 

 со прифаќање на овој правилник и сите други акти на ППФМ. 

 

Член 5. 

Репрезентативците се должни во рок од 5 (пет) дена по приемот на поканата за 

репрезентација и програмата за работа, писмено да го известат селекторот дека се 

запознаени со Правилникот и дали ја прифаќаат поканата. 

 

Член 6. 

При настап на домашна и меѓународна сцена, репрезентативците мора да ги почитуваат 

правилата за настап и однесување за време на настанот: 

 Мора да се јават на секој повик на репрезентацијата 

 На тренинзите и натпреварите да ги извршуваат задачите кои ќе ги одреди 

селекторот или тренерот на репрезентацијата 
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 Да настапуваат во опрема од спонзорот на ППФМ и репрезентацијата на 

Македонија 

 Со своето однесување позитивно да допринесат за угледот на Република 

Македонија, ППФМ и пинг-понгот како спорт. 

 

Член 7. 

Настапот во репрезентацијата може да се откаже само од оправдани и аргументирани 

причини. Неоправданите причини, повлекуваат одговорност (дисциплинска) и 

исклучување од репрезентативната селекција на одредено време. За големината на 

казната на предлог на Селекторот одлучува Управниот Одбор на ППФМ. 

 

Член 8. 

ППФМ и сите тела на ППФМ се должни да овозможат услови за непречена работа на 

репрезентативните селекции на заедничките припреми. 

 

Член 9. 

Управниот Одбор на ППФМ по предлог на Селекторот одредува турнири на кои ќе 

учествува репрезентацијата, во зависност од Буџетот на ППФМ. 

 

Член 10. 

Толкување на одредбите и членовите од овој Правилник дава Управниот Одбор на 

ППФМ. 

 

Член 11. 

Овој Правилник стапува на сила на денот на негово донесување. 

 

Претседател на ППФМ 

Горан Тиловски 


